ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
informacje ogólne
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Nr

Podzespół

Powierzchnia- barwa

Nr katalog

1

Dźwignia kompletna

2
2.1
3

Narożnik
Osłonka narożnika
Nożyce kompletne

3.1
3.2

Wspornik nożyc
Osłonka wspornika

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
czarna
lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
biała
brązowa
srebrna

035-003
035-004
035-005
035-001
035-002
035-006
035-007
035-008
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
035-012
035-013
035-014
035-020
035-009
035-011
035-019

3.3
Wkładka ustalająca
3.4 Wkładka blokady nożyc
4
Maskownica

5
6
7

4

6

Pręt Ø8 L = 2000 mm
L = 3000 mm
Kostka prowadząca
Łącznik pręta

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
cynkowa srebrna
cynkowa srebrna

3.1

3.2

Szerokość skrzydła
[mm]

Ilość nożyc
[szt./kpl]

Max ciężar szyb
[kg/m²]

400 ÷ 1200
1200 ÷ 2400
2400 ÷ 3600

1
2
3

30
30
25

Zamykacz dźwigniowy TAKT 150 umożliwia uchylanie do wewnątrz z poziomu podłogi, wysoko umieszczonych naświetli.
Wielkość uchylenia wynosi ok. 150 mm. Istnieje możliwość montażu zamykacza z prawej lub lewej strony skrzydła.
Wszystkie stalowe elementy zamykacza pokryte są powłoka cynkowa o pasywacji srebrnej, a elementy ze stopów lekkich
powłokami dekoracyjnymi lakierowanymi lub anodowanymi.
Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycowa, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeństwa).
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

5

Skrzydła o szerokości 400÷1200 mm
max ciężar skrzydła - 80 kg
szer. skrzydła - 400 ÷ 3600 mm
min. wysokość skrzydła - 400 mm

1

Skrzydła o szerokosci 1200÷2400 mm
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
informacje ogólne
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3.2

Nr

Podzespół

Powierzchnia- barwa

Nr katalog.

1

Dźwignia kompletna

2
2.1
3

Narożnik
Osłonka narożnika
Nożyce kompletne

3.1
3.2

Wspornik nożyc
Osłonka wspornika

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
czarna
lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
biała
brązowa
srebrna

3.3
3.4
4

Wkładka ustalająca
Wkładka blokady nożyc
Maskownica

035-003
035-004
035-005
035-001
035-002
035-006
035-007
035-008
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
w kpl. nożyc
035-012
035-013
035-014
035-020
035-009
035-011
203-002
203-001
203-004
203-019
203-005
203-020
035-015
035-016

5
6
7

Pręt Ø8

L = 2000 mm
L = 3000 mm
Kostka prowadząca
Cięgno giętkie 700

Cięgno giętkie 1000
Cięgno giętkie 1250
8

4

Wyposażenie cięgna

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna
cynkowa srebrna
cynkowa srebrna
brązowe
białe
brązowe
białe
brązowe
białe
brązowe
białe

8
Stosowanie cięgien giętkich zaleca się w oknach, w których przeniesienie napędu wymaga przejścia przez parapet lub węgarek.

5

Uwaga:
Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu nożyc ze wspornikiem (wymogi
bezpieczeństwa).
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.

8

1

max ciężar skrzydła - 60 kg
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAśWIETLI
dźwignia kompletna i narożnik

Dźwignia kompletna
№

Powierzchnia - barwa

Nr wg RAL

035-006
035-007
035-008

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna

9016
8017 (*)
C-0

3
3
3

12
12
12

5,07
5,07
5,07

45

9,05

5,07

* na specjalne zamówienie

Narożnik
№

Powierzchnia - barwa

Nr wg RAL

035-001

cynkowa srebrna

4

Osłonka narożnika
№

Powierzchnia - barwa

Nr wg RAL

035-002

czarna

9005

Uwaga:
Osłonka narożnika jest dostarczana w komplecie z narożnikiem
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
DO OKIEN I NAŚWIETLI
nożyce kompletne

Nożyce kompletne
№

Powierzchnia - barwa

Nr wg RAL

035-006
035-022
035-008

lakierowana biała
lakierowana brązowa
anodowana srebrna

9016
8019
C-0

3
3
3

10
10
10

4,5
4,5
4,5

Uwaga: wspornik nożyc, osłonka wspornika nożyc, wkładka ustalająca i wkładka blokady nożyc są dostarczane w komplecie z nożycami.

Wspornik nożyc
Powierzchnia - barwa
cynkowa srebrna

2

Osłonka wspornika nożyc
Powierzchnia - barwa

Nr wg RAL

biała
brązowa
srebrna

9016
8019
9006

Wkładka ustalająca
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

1.

Czynności wstępne

1.1

Sprawdzić dokładność wykonania okna (skrzydła i ościeżnicy)
a) różnica przekątnych max 4 mm – warunek konieczny!
b) wielkość szczeliny na obwodzie 4 lub 12 mm.

Uwaga: ciężar skrzydła nie może przekraczać 80 kg, dla maksymalnego ciężaru wypełnienia wg tabeli 1.
Szerokość skrzydła
Sw [mm]

Max wysokość
skrzydła Hw [mm]

Ilość nożyc
[szt.]

Max ciężar
wypełnienia [kg]

(*) 400 ÷ 800
801 ÷ 1200
1201 ÷ 2400
2401 ÷ 3600

800
800
800
800

1
1
2
3

30
30
30
25

Tabela 1
(*) – przypadek szczególny – schemat okuwania przedstawiony w punkcie 2.7.

1.2

Przygotować elementy okucia:
a) dźwignię
b) narożnik
c) nożyce
d) wspornik nożyc
e) kostki prowadzące
f ) pręt Ø8 (łącznik pręta wg potrzeb)
g) maskownicę
h) wkładkę blokady nożyc
i) zawiasy do okien uchylnych

2.

Przygotowanie okuć

2.1

Przy pomocy szablonu, w dolnej części skrzydła i ościeżnicy, wykonać otwory pod mocowanie zawias do okien
uchylnych (wariant 1 lub 2) – rys. 1.3

Rys. 2.1.1
Wariant 1 – zastosowanie
szablonu nr 038-039

Skrzydło należy ułożyć w ościeżnicy, ustalić prawidłowe luzy wrębowe i unieruchomić. Po ustaleniu odpowiedniego docisku (poprzez regulację podkładkami) wykonać 5 otworów Ø3 (2 w skrzydle i 3 w ościeżnicy).
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

a) ościeżnica – szablon 038-041

Otwory w skrzydle i ościeżnicy wykonuje się osobno.

b) skrzydło – szablon 038-042

Rys. 2.1.2
Wariant 2 - zastosowanie
szablonów nr 038-041 i 038-042

a) Szablon ułożyć na ościeżnicy. Docisnąć kołek bazujący do wewnętrznej części ościeżnicy. Ustalić położenie szablonu za pomocą kostki dociskowej. Wykonać 3 otwory Ø3. Czynności powtórzyć w drugim narożu
ościeżnicy. W przypadku konieczności wykonania otworów pod większą liczbę zawias, miejsce mocowania
szablonu ustala się indywidualnie.
b) Szablon ułożyć na skrzydle. Docisnąć kołek bazujący do zewnętrznej części skrzydła, a kostkę bazującą do
jego dolnej części. Wykonać dwa otwory Ø3.
2.2

Za pomocą wkrętów 4x40, zamocować we wcześniej wykonanych otworach, części skrzydłowe zawias do
okien uchylnych (rys. 2.2.1.a) oraz wsporniki na ościeżnicy (rys. 2.2.1.b)
a) Część skrzydłowa zawiasy do okien uchylnych

2.3

b) wspornik zawiasy

Ustalić wymiar D wg tab. 2, lub stosownie do możliwości nawiercenia otworów.

Wysokość skrzydła
Hw [mm]

Min. górny pas
montażowy
C [mm]

Wymiar nastawczy
D [mm]

300 ÷ 400
> 400

D+9
D+9

12
10

Tabela 2
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Rys. 2.2.1
Montaż zawiasów

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

Oznaczenie symboli na szablonie:
N - narożnik
D - dźwignia
S - nożyce
W - wspornik (współrzędne dla drewna i PVC)
W2 - wspornik (współrzędne dla aluminium)

2.4

L - wersja lewa
P - wersja prawa
U - otwory pod kołki ustalające w narożniku
(nie wymagają wiercenia w zbrojeniu okna)
10 ÷ 18 mm - wymiar nastawczy szablonu

Rys.2.3.1
Szablon TAKT 150
nr katalogowy 038-044

Ułożyć skrzydło na ościeżnicy. Za pomocą trzpieni połączyć części skrzydłowe zawias ze wspornikami.
Ustalić wymiary okuciowe A1, A2, A3, LC i wykonać wg szablonu otwory pod wkręty mocujące dźwignię,
narożnik, nożyce oraz kostki prowadzące. Dla nożyc oraz dźwigni należy wykręcić kołek na krótszym ramieniu
szablonu. Szablon należy bazować na zamocowanym skrzydle (schemat przedstawiono na rys. 2.4.1).

Dla dźwigni z lewej strony skrzydła wersja lewa L

Dla okien bez przylgi

Dla dźwigni z prawej strony skrzydła wersja prawa P

Dla okien z przylgą (Dr i Tw)

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Bazująca krawędź okuciowa
= górna krawędź skrzydła

Rys. 2.4.1
Schemat montażu skrzydła na ościeżnicy
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

2.5

Dociąć na długość pręty łączące i profile maskujące wg tabeli 3.
Szer.
Skrzydła (A)
[mm]

A1

A2

A3

M1

M2

M3

MY

LY

LX

Nożyce
[szt.]

800 ÷ 1200
1201 ÷ 2400
2401 ÷ 3600

A/2+D
A/4+D
A/6+D

A/2
A/3

A/3

A1-224
A1-224
A1-224

A2-225
A2-225

A3-225

LC-149
LC-149
LC-149

LC-25
LC-25
LC-25

A1-10
A1+A2-10
A1+A2+A3-10

1
2
3

Tabela 3. Dane do okuwania okien o szerokości 800 ÷ 3600 mm
gdzie:
A1, A2, A3 - wymiary okuciowe
M1, M2, M3 - długości poziomych profili maskujących
MY - długość pionowego profilu maskującego
LY - długość pręta pionowego

LX - długość pręta poziomego
LC - wymiar pomiędzy osią ostatniego (dolnego)
otworu dźwigni a poziomą osią okuwania
A - szerokość skrzydła w obrysie

Powyższe wielkości przedstawiono na rys. 2.5.1.

Kierunek zamykania

Uwaga:
Pręt poziomy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z suwakiem zatrzaskowym nożyc.
Pręt pionowy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z dolną krawędzią dźwigni.

Uwaga: W przypadku celowego przesunięcia osi wspornika nożyc, konieczna jest korekta pozostałych wartości wymiarowych prętów i maskownicy!
2.6

Rys. 2.5.1
Schemat okuwania okien
o szerokości 800 ÷ 3600 mm

Schemat okuwania okien o szerokości 400 ÷ 800 mm.

Rys. 2.6.1
Schemat okuwania
okien o szerokości
400 ÷ 800 mm
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INSTRUKCJA OKUWANIA

Szer. Skrzydła
(A) [mm]

A4

M4

MY1

LY1

LX1

Nożyce
[szt.]

400 ÷ 800

A/2+D

A4-27

LC-165

LC1-90

A4-80

1

Tabela 4. Dane do okuwania okien o szerokości 400 ÷ 800 mm
Uwaga:
Pręt poziomy: w położeniu nożyc zamknięte powinien wystawać
min. 10 mm poza prowadnicę nożyc.
Pręt pionowy: w położeniu nożyc zamknięte powinien licować z
dolną krawędzią dźwigni.
gdzie:
A4 - wymiar okuciowy
M4 - długości poziomego profilu maskującego
MY1 - długość pionowego profilu maskującego
LY1 - długość pręta pionowego
LX1 - długość pręta poziomego
LC1 - wymiar pomiędzy osią ostatniego (dolnego) otworu
dźwigni a poziomą osią okuwania
A - szerokość skrzydła w obrysie

Rys. 2.6.2
Schemat okuwania okien
o szerokości 400 ÷ 800 mm

Kierunek zamykania

2.7

Schemat mocowania nożyc i wspornika dla różnego rodzaju skrzydeł okiennych przedstawiono
na rys. 2.7.1

Skrzydło tworzywowe

Skrzydło drewniane

Skrzydło aluminiowe, niezlicowane

Skrzydło aluminiowe, zlicowane
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Rys. 2.7.1
Schemat mocowania
nożyc i wspornika

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

Odległość osi obrotu zawiasów od linii przechodzącej przez środek ciężkości skrzydła okiennego musi zawierać
się w przedziale 10 ÷ 60 mm (wymiar „i” na rys. 2.7.2).

Rys. 2.7.2
Oś odbrotu zawiasów

3.

Montaż okucia

3.1

Uwagi wstępne.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących ilości stosowanych nożyc oraz sposobu ich mocowania
w zależności od szerokości skrzydła.
W oknach ze stopów lekkich, do mocowania okucia należy stosować wkręty do metalu (uwaga: grubość ścianki profilu min. 1,8 mm!).
W oknach PVC wkręty powinny przechodzić przez min. 2 ścianki profilu, z czego jedna powinna stanowić jego
zbrojenie.
W oknach drewnianych należy stosować wkręty do drewna.
Ilość wkrętów oraz ich rozmiary podano w tabeli 5.

Element okucia
Narożnik
Nożyce
Wspornik nożyc
Dźwignia
Kostka prowadząca

Wkręty mocujace
Okna drewniane

Okna Al lub PVC

4 wkręty 4x40
3 wkręty 4x40
2 wkręty 4x25
3 wkręty 4x40
1 wkręt 4x25

4 wkręty 4,2xL
3 wkręty 4,2xL
2 wkręty M5 lub4,2xL
3 wkręty 4,2xL
1 wkręt 4,2xL

Tabela 5. Ilość wkrętów oraz ich rozmiary
L- długość wkręta dobrana wg uwag z punktu 3.1

3.2

Okucie należy dodatkowo uzupełnić o rozwórkę nożycową, która ogranicza uchył skrzydła po rozłączeniu
nożyc ze wspornikiem (wymogi bezpieczeństwa).
Jako rozwiązanie alternatywne zaleca się stosowanie dodatkowych nożyc zabezpieczających okno podczas mycia.
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

3.3

Montaż.

3.3.1 Na ościeżnicy zamontować ramię rozwórki nożycowej wraz z prowadnicą. Mocować wkrętami uwzględniając
uwagi z punktu 3.1.

3.3.2 Mocować na skrzydle wspornik rozwórki nożycowej. Mocować wkrętami uwzględniając uwagi z punktu 3.1

3.3.3 Umieścić narożnik we wcześniej wykonanych otworach.
Mocować wkrętami. Długość wkrętów należy ustalić
uwzględniając uwagi z punktu 3.1.
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

3.3.4 Zamocować za pomocą wkrętów prowadnicę nożyc. Długość wkrętów należy ustalić uwzględniając uwagi
z punktu 3.1.

3.3.5 Zamocować za pomocą wkrętów dźwignię do ościeżnicy. Długość wkrętów należy ustalić uwzględniając
uwagi z punktu 3.1.

3.3.6 Zamocować za pomocą wkrętów wspornik nożyc na skrzydle okiennym. Długość wkrętów należy ustalić
uwzględniając uwagi z punktu 3.1.
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

3.3.7 Za pomocą wkrętów zamontować kostki prowadzące pręty.
Uwaga: Kostki należy zamocować w odległości ok. 100 mm od końców narożnika. Dodatkowo w odstępach
800 ÷ 1200 mm.

3.3.8 Wsunąć nożyce w prowadnicę i zablokować za pomocą sprężyny zatrzaskowej.
Zabezpieczyć sprężynę wkładką blokady nożyc.

3.3.9 Poprzez elementy zaciskowe dźwigni lub nożyc, wprowadzić wcześniej docięte pręty łączące do suwaków
narożnika. Mocować pręty w narożniku wkrętami dociskowymi (klucz trzpieniowy 6-kąt 3)
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ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150
INSTRUKCJA OKUWANIA

3.3.10 Dźwignię i nożyce ustawić w pozycji otwartej i dokręcić wkręty mocujące (klucz trzpieniowy 6-kąt 3)

3.3.11 Osadzić nożyce na trzpieniu wspornika. Kulisty czop trzpienia powinien całkowicie zagłębić się w uchwycie
nożyc. Przycisk zabezpieczający powinien wystawać ok. 5 mm ponad krawędź nożyc

3.3.12 Ustawić docisk skrzydła.
Zamknąć dźwignię; przy zamkniętym oknie sprawdzić docisk. Przekręcając trzpień wspornika kluczem płaskim
14, ustawić odpowiedni docisk skrzydła. Dokręcić śrubę mocującą wspornika (klucz trzpieniowy 6-kat 4).

3.3.13 Sprawdzić funkcjonowanie okucia. Przesmarować elementy ślizgowe i przeguby.
3.3.14 Zamocować maskownicę i osłonki narożnika oraz wspornika nożyc.
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